
Fique Atento:
 O dia dos pais será vivenciado no dia 12 de Agosto (sábado) a partir das 8h, enviaremos

convite.
 O dia do estudante será vivenciado no dia 11 de agosto com uma mensagem e gincana na

quadra com a professora Monize.
 A semana do Folclore será comemorada com jogos, brincadeiras e brinquedos do folclore. 
 Atenção para o horário da entrada: 7h30min, com uma tolerância de 15 minutos. Caso

necessite ultrapassar esse horário, justificar junto à coordenação o motivo do atraso;
 Gostaríamos  de  solicitar  aos  senhores  pais  ou  responsáveis  que  se  houver  uma

necessidade  de  levar  seu  filho  mais  cedo  avisar  primeiro  a  coordenação  e  evitar  ir
diretamente  à  sala,  para  que não haja  uma interrupção  no trabalho  desenvolvido  pela
professora; 

 Lembramos mais uma vez a importância do uso do fardamento completo durante todos os
dias;

  Reforçamos que os brinquedos ou jogos só são permitidos na sexta-feira;
   O envolvimento  e dedicação da família  são fundamentais  para o desenvolvimento de

nossos alunos. Pensem nisso. Contamos com vocês!

Ser estudante é ser criativo, buscar o infinito, e
estar feliz com isso.
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Maceió, Agosto, 2017.

INFORMATIVO ANCHIETA 2017
           EDUCAÇÃO INFANTIL AO 1º ANO

ALUNO

Processo Avaliativo

 O processo avaliativo é contínuo e 
a presença do aluno assim como a
realização das atividades e 
trabalhos de casa é de suma 
importância para a elaboração do 
relatório individual/ parecer 
descritivo;

 Lembramos  a  importância  da
frequência  do  aluno  diariamente
para  o  seu  processo  de
aprendizagem,  por  isso  evitem
deixar as crianças faltarem;

 Nosso objetivo  maior  é  promover
de  maneira  prática,  eficaz  e
significativa a aprendizagem. 

Nosso Projeto Anual

 Em  de  Setembro  acontecerá  nossa Manhã
Literária,  fechamento do trabalho realizado com o
paradidático. Haverá exposição das releituras feitas
pelos alunos e oficinas;

 Nossa Expo Anchieta 2017, que é a culminância do
nosso projeto anual será realizada em novembro e é
de  extrema  importância  a  participação  de  todos  os
alunos. Contamos com você!!!
 Incentive  seu  (ua)  filho  (a)  a  participar  e  a  se
empenhar  na  elaboração  das  produções  que  serão
expostas durante a Expo Anchieta.
 

AGOSTO

11 – Dia da Arte / Dia do Estudante.
12 – Vivência Dia dos Pais.
13 – Dia dos Pais. 
22- Dia do Folclore.
25 – Dia do Soldado
27 – Nossa Senhora dos Prazeres (Feriado).



 Nossas vivências

Dia do Estudante
Trabalharemos  esta  data  com  uma  mensagem  escolhida  pelo
professor com parceria da coordenação para homenagear e valorizar
todos os nossos estudantes.  Vale  trabalhar  com slides e músicas,
textos e atividades contextualizadas de classe e casa.

Dia dos Pais
 Faremos um campeonato do pai com o filho, e as professoras junto
com  a  coordenação  ficarão  responsáveis  pelo  cartão,  música  e
decoração da quadra para a vivência;

Folclore
 Serão trabalhadas com jogos, brincadeiras e brinquedos do folclore,
oficinas com construção de brinquedo fazendo uma contextualização
com o projeto anual.  Vale trabalhar com slides e músicas, textos e
atividades contextualizadas de classe e casa.

Dia do Soldado
Será trabalhado com slides, textos e atividades contextualizadas de
classe e casa.

Dia da Arte (Emília) Trabalhar esse dia com slide,  atividades contextualizadas de
classe e casa.
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 Para Refletir  Estudante


